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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acordamb el que estableix 

l’article 139 del Reglamentdel Parlament, presenten la següent moció, subse-

güent a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut (tram. 300-

00003/10). 

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Crear un grup de treball, format per representants dels Departaments 

de la Generalitat de Catalunya i els diferents ens locals implicats en la 

gestió de serveis d’atenció a les persones i diferents experts del món 

acadèmic en polítiques i contractació pública. L’objectiu del grup de 

treball serà el de debatre, sistematitzar i proposar la definició d’un nou 

marc normatiu que estableixi els criteris vinculants de bones pràctiques 

en la contractació pública que permetin preservar el model públic del 

nostre estat del benestar garantint la no ingerència d’empreses amb 

ànim de lucre i sense objecte social. El grup de treball haurà de presen-

tar un informe en un termini màxim de 3 mesos a la comissió de salut 

del Parlament de Catalunya.  

2. Promoure i millorar l’Observatori de Salut per tal que tota la informació 

referida a la gestió sanitària estigui disponible per a tota la ciutadania. 

Cal que la informació –ofertes, plecs de condicions i resultats de les 

contractacions públiques; estadístiques de resultats mèdics; etc.-  sigui 

accessiblei completament transparent, de manera que els agents socials 

i la ciutadania puguin fer comparatives i analitzar les dades sense la ne-

cessitat de disposar d’un alt coneixement tècnic.  
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3. Disposar, en el termini màxim de sis mesos, un document de bases per 

el Pacte Nacional de la Salut, amb participació de tots els agents impli-

cats i els partits polítics. Aquest document haurà de definir com ha de 

ser el Sistema Nacional de Salut, en l’escenari d’un estat propi.  

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2013 

 

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch 

Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 


